
 

__________________________________________________________________________________________
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 Telefone: 

(31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 
 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 Relato 
Data: 23/07/2020 

Hora: 14:00 horas 

Local: Videoconferência (Plataforma Zoom)  

Pauta: Córregos dos Lajes 

Introdução: Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte as 14:00 horas, 

através de sistema de videoconferência (plataforma zoom), reuniram-se a equipe da 

Prefeitura - Matheus, Henrique, Éder, Andréa e Juliana e os representantes da Fundação 

Renova - Guilherme, Flávio, Larissa Brandão e Helena (Progen), para tratar das questões 

referente ao andamento das ações do Córrego das Lajes, descritas abaixo.  

A Secretaria de Governo abriu a reunião informando que as atividades previstas para 

encerrar em março/2020 nas propriedades piloto não foram finalizadas. Diante disso, a 

PMRD solicitou essa reunião para saber quanto irão retomar as obras do Córrego das 

Lajes e finalizar as ações nas cincos propriedades.  

De acordo com Flávio Batiston uma equipe será mobilizada para finalizar as esterqueiras, 

o cenário atual devido a pandemia do novo Coronavírus impossibilitou finalizar as 

atividades nas cinco propriedades e sugeriu definir em conjunto com a Prefeitura as 

ações que derem certo nessas propriedades e em seguida iniciar as atividades nas outras. 

A equipe da PMRD concordou com a sugestão e solicitou o envio de um cronograma de 

execução dessas ações que ainda precisam ser finalizadas. A equipe da PMRD solicitou 

informações sobre a parte urbana, Flávio comunicou que não existe nenhum contrato 

sobre o Córrego dos Lajes na parte urbana e a intenção da Fundação Renova será 

realizar um aditivo no contrato da Terrayama, essa questão será proposta para a empresa 

na reunião que será realizada na data de 24/07. Com relação ao cronograma, aquelas 

ações que a Fundação já conseguir estipular um prazo será encaminhado um cronograma 

até a data de 28/07.  

A PMRD irá encaminhar até a data de 27/07/2020 o relatório com informações sobre as 

ações que precisam ser realizadas nas cinco propriedades piloto, previsão de um retorno 

da Fundação Renova referente ao relatório até dia 03/08/2020.  

Acordado a realização de uma visita nas cinco propriedades modelo com a equipe da 

PMRD e Fundação Renova, agendada para 29/07 às 08:00 horas.  

Relatora: Juliana Aparecida dos Santos Assinatura: 
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